
S abem que la predicació dirigida al
poble en l’àmbit de l’Església lla-
tina es feia en llengua vulgar,

romànica o germànica, des del comen -
çament del segle IX, però no tenim cap
mostra escrita d’aquests primers ser-
mons. Del segle XI en tenim algun
esbós, però, de fet, els primers homi-
liaris complets apareixen durant els
segles XII i XIII. Michel Zink, al qual
devem la primera obra de síntesi sobre
la predicació en romanç abans de l’any
1300, en recull un total de 648 ser-
mons, conservats en 79 manuscrits1.

Aquesta producció escrita corres-
pon al moviment de reforma impulsat
per l’Església, el qual es coneix amb el
nom de reforma gregoriana, a fi de
superar la decadència dels períodes
postcarolingi i feudal. Quasi tots
aquests sermons provenen de la Gàl·lia,
en llengua d’oil o en llengua d’oc, però
n’hi ha mostres d’altres àrees, com el
Piemont o Catalunya.

En general aquests sermons o homi-
lies presenten un caràcter molt popu-
lar, en què predomina el sentit moral,
il·lustrat amb els exempla oportuns,
seguint la línia pastoral de sant Gregori
el Gran. Això comporta que s’hi inclo-
guin tota mena de narracions piado-
ses, àdhuc apòcrifes, que realcin el
caràcter moral del sermó, i que aquests
sermons no presentin altres idees de
caràcter doctrinal que les més bàsiques
de l’ensenyament cristià. 

A Catalunya, J. Miret i Sans va
donar a conèixer a començament del
segle XX les Homilies d’Organyà2, que
formen un conjunt incomplet de sis
homilies completes, més uns fragments

de dues més, totes elles de caràcter
penitencial, de sexagèsima a quaresma.
Aquest homiliari es va convertir molt
aviat en un símbol dels orígens de la
llengua catalana i se sol considerar com
el primer text «literari» de la nostra
llengua. Tanmateix, no és el primer text
escrit en català, i també és discutible el
valor estètic «literari» d’aquests ser-
mons senzills i populars, de caràcter
bastant elemental. De fet, aquestes
homilies han estat més valorades que
no pas estudiades (fins al punt que algú
hi va veure influxos de caràcter hetero-
dox), de manera que fins i tot es creia,
erròniament, que l’homilia 6 «Domi-
nica vacatur» era un sermó de Sexagè-
sima, fins que recentment Be nigne
Marquès ha aclarit que es tracta d’un
sermó de la «Dominica II in Quadrage-
sima» segons la Consueta d’Urgell; B.
Marquès considera, a més, que el
manuscrit que coneixem, per les seves
errades i omissions, fa pensar que es
tracta més aviat d’una còpia que no
pas de l’original3. A més, aquestes
homilies presenten diversos occitanis-
mes, poc explicables si es tractava d’un
original4. Més recentment encara, Jesús
Alturo ha fet un estudi paleogràfic del
manuscrit i ha arribat a la conclusió que
des d’aquest punt de vista hem de
situar aquesta còpia al comen çament
del segle XIII i que res no s’oposa que
pogués ésser feta per un copista d’Or-
ganyà mateix5.

Les Homilies de Tortosa, contingu-
des en un manuscrit pràcticament coe-
tani al d’Organyà, tot i que foren publi-
cades pel romanista A. Thomas en
18976, abans, doncs, que les d’Or-

ganyà, passaren desapercebudes estra -
nyament durant molt de temps. Són
escrites en occità provençal, en cara
que presenten catalanismes atribuïbles
al copista i fragments traduïts al català
sobre el text provençal. Formen un
conjunt notable però incomplet de
vint-i-dos sermons, tant del temps
litúrgic ordinari com de celebracions
de sants, que corresponen a les festi-
vitats més importants de l’any litúrgic
i del santoral de l’època, en què el
poble anava a missa. Totes aquestes
homilies aporten informació abundosa
de la religiositat popular, especialment
les dedicades als sants.

En relació amb les d’Organyà, M.
Zink, en el seu estudi esmentat s’adonà
que l’homilia corresponent al Dimecres
de Cendra és idèntica en ambdós
homiliaris, però que el text d’Organyà
és en català i el de Tortosa, en pro-
vençal, presenta un afegit. Aquesta
coincidència ens va permetre deduir
que les d’Organyà són traducció d’un
text provençal, ço que justifica els occi-
tanismes que s’hi havien observat7.

L’existència a Tortosa d’un homiliari
en llengua occitana, provençal, s’ex-
plica pel fet que immediatament des -
prés de la reconquesta d’aquesta ciutat
en 1148 per Ramon Berenguer IV, s’ins-
tituí a la catedral restaurada una comu-
nitat canonical regular agustiniana
segons el model de Sant Ruf d’Avinyó
(d’on havia estat abat sant Oleguer,
antic canonge de Barcelona), a Pro-
vença, que llavors era governada pel
comte Ramon Berenguer III, nét de
Ramon Berenguer III el Gran, de Barce-
lona, sota la tutela precisament de
Ramon Berenguer IV de Barcelona.
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A més, aquesta casa avinyonesa,
que gaudia d’un gran prestigi i que
contribuí al desenvolupament de la
reforma gregoriana, fou el model de
totes les canòniques agustinianes a
Catalunya, com la d’Organyà, i degué
facilitar homiliaris escrits a les canòni-
ques catalanes a fi d’incrementar la
pastoral popular, dels quals només ens
han arribat aquestes dues mostres,
d’Organyà i de Tortosa, que són còpia
d’altres anteriors; però sabem pels vells
inventaris, com el de Sant Joan de les

Abadesses, que n’hi havia d’altres que
no han arribat fins a nosaltres. Devien
ésser destruïts, quan van caure en
desús, perquè tenien un caràcter emi-
nentment pràctic, de manera que no
és estrany que només ens n’hagin per-
vingut aquestes dues mostres8.

Recentment ha aparegut el llibre
Homilies d’Organyà9. Aquesta obra
consta de dues parts: la primera, a
càrrec d’A.-J. Soberanas i Andreu Ros-
sinyol, de caràcter estrictament filolò-
gic, comença amb una «Introducció»

on s’afirma que J. Miret i Sans conegué
el manuscrit a Organyà en 1905 i no en
1904 com havia dit ell mateix (encara
que la data de la primera edició és de
1904, com hem vist abans). Seguida-
ment s’hi fa una descripció rigorosa del
manuscrit, de la grafia, de les edicions
anteriors, i a continuació tres edicions
diferents: diplomàtica (junt amb el fac-
símil del manuscrit), crítica (anotada),
crítica no anotada, i finalment una ver-
sió actualitzada, diferent de la que havia
fet Jordi Bruguera anteriorment.
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8 Això mateix va ocórrer, per exemple, amb l’Ordinarium Sacramentorum Barchinonense 1501, del qual només es conserva un exemplar (veg. La «Intro-
ducció» d’Amadeu-J.Soberanas a l’edició facsímil, Institut d’Estudis Catalans, 1991, p.10), malgrat que era un llibre imprès, perquè devia caure en
desús després del Concili de Trento. Remarquem que segons aquest llibre el sacerdot s’adreça al poble fidel en català amb la fórmula:«Honorables
senyors e dones» (f. 31r).

9 A cura d’Amadeu-J. Soberanas, Andreu Rossinyol i Armand Puig, Ed. Barcino, Barcelona 2001; veg. recensió de Marcel Fité dins Llengua Nacional, núm.
41, hivern del 2002, pp. 44-45; i la nostra, que apareixerà enguany en el núm. 14 de Llengua i Literatura.



La segona part «Les Homilies d’Organyà: estructura
i fonts», a càrrec d’Armand Puig i Tàrrech, consisteix en
un estudi intern d’aquestes homilies i dels seus prece-
dents i fonts. En aquesta part, molt prolixa, A. Puig fa
aportacions interessants respecte de les fonts llatines
d’aquestes homilies, i al mateix temps exposa unes
hipòtesis, que reitera, que creiem que no són gaire
fonamentades10.

Així, segons Marcel Fité, «Armand Puig i Tàrrech
desaconsella de mantenir el punt de vista tradicional
que defensava l’origen provençal de les nostres Homi-
lies: «sembla clar, doncs, que les Homilies d’Organyà,
llevat de la quarta, són obra original d’un autor-redac-
tor autòcton, que ha produït directament un text català
a partir de fonts llatines i si bé aquest text integra un
cert nombre d’occitanismes, no és traducció de cap
original occità»». Però això no es pot deduir fona-
mentadament si no s’ha fet prèviament un estudi lin-
güístic acurat del text d’aquestes homilies, que és pre-
cisament el que manca en aquest llibre. Nosaltres no
creiem d’antuvi que això sigui ni tan sols possible a la
vista de la nota que els editors, A.-J. Soberanas i Andreu
Rossinyol, posen en la línia 7, v3, corresponent a la ter-
cera homilia, en què constaten que apareix «dix: lite-
ralment «digué», però caldria esperar-hi «diu». És molt
possible que, com indica Moran [Homilies de Tortosa],
(pp. 218-219), l’adaptador [sic] confongui el pre sent diz
amb el perfet dis occitans i que de vegades posi el
segon en comptes del primer» (p. 86); i en l’homilia V,
a més de les formes verbals catalanes lexà (f. 6r 22) i
exajà (f. 6v 13 i 14), hi apareixen les respectives occi-
tanes lexet (f. 6r 23) i exajet (f. 6v 3), que no hi hau-
rien figurat si no s’hi partia d’un text occità. Així, doncs,
aquesta homilia també tenia una base occitana i no pas
directament llatina com opina A. Puig.

A més, contra l’opinió dels autors anteriors, A. Puig
considera que l’homilia I no és dedicada al diumenge
de Quinquagèsima sinó a la festa del trasllat de Sant
Agustí, celebrada el 28 de febrer pels canonges regu-
lars agustinians. Per això suposa, a més, que aquestes
homilies eren destinades a la predicació interior dels
canonges i no pas al poble. Nosaltres no considerem
gens probable aquesta hipòtesi, tenint en compte llur
caràcter eminentment popular; però això serveix a A.
Puig per a conjecturar forçadament que foren escrites
l’any 1203 pensant en el calendari litúrgic de l’any
1204, i a Marcel Fité per a demanar «que les institu-
cions, local, comarcal i nacional, sàpiguen estar a
l’alçada de les circumstàncies i que l’any vinent, el
2003, data en què es complirà el vuitè [pretès] cente-
nari de les Homilies, se celebri aquesta efemèride amb
el ressò, la dignitat i els honors que sens dubte es
mereixen», afirmació que considerem desencertada
perquè es basa no pas en un fet provat, ni tan sols pro-
bable, sinó en una simple conjectura que creiem que
no té gaire fonament.u
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10 El fet que es tracta de simples suposicions ja fou reiterat per Ale-
xandre Olivar precisament en el seu discurs de presentació d’a-
quest llibre, publicat a Serra d’Or, octubre de 2002, p. 71 [775].


